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Patanjali Navakam or Tandavastotram

પત જ લનવકમ્ અથવા પત જ લતા ડવ તાતે્રમ્

સદ ચતમુદ ચતિનકુ ચતપદં ઝલજ્ઝલજ્ઝ લતમ જુકટકં
પત જ લદગૃ જનમન જનમચ ચલપદં જનનભ જનકરમ્ ।
કદ બ ચમ બરવસં પરમમ બુદકદ બકિવડ બકગલં
ચદ બુિધમ ણ બુધહૃદ બુજરિવ પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૧॥
હરં િત્રપુરભ જનમન તકૃતકઙ્કણમખ ડદયમ તરિહતં (દયમ દહ સતં)
િવિર ચસરુસહં તપુર દરિવ ચ તતપદં ત ણચ દ્રમકુટમ્ ।
પર પદિવખ ડતયમં ભ સતમ ડતતનું મદનવ ચનપરં (મદનભ જનકરં)
ચર તનમમું પ્રણવસ ચતિનિધ પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૨॥
અન તનવરત્નિવલસ કટકિકિઙ્ક ણઝલજ્ઝલજ્ઝલજ્ઝલરવં
મુકુ દિવિધહ તગતમદ્દલલય વિનિધ મ દ્ધ મતનતર્નપદમ્ ।
શકુ તરથબિહરથદ તમખુન દમખુ ઙ્ગીિરિટસઙ્ઘિનકટં
સન દસનકપ્રમખુવ દતપદં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૩॥
અ ચ ત્યમ લ દ ચબ ધુરગલમ તકભજુઙ્ગિવહઙ્ગમપ ત
મુકુ દસરુ દબલહ કૃતવ દનલસ તમિહકુ ડલધરમ્ ।
અક પમનુક પનર ત ગલિનષઙ્ગગરલં ભવમદઙ્ગજહિર
પત જ લનુતં પ્રણતસ ચતિનિધ પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૪॥
અન તમહસં િત્રદશવ દ્યચરણં મુિનહૃદ તરવસ તમમલં
કબ ધિવયિદ દ્વવિનગ ધવહવિહ્નમખબ ધુરિવમ જુવપષુમ્ ।
અન તિવભવં િત્રજગદ તરમ ણ િત્રનયનં િત્રપુરખ ડનપરં
સન દમુિનવ દતપદં સક ણં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૫॥
અવ તમ ખલં િત્રજગદં ભગણતુઙ્ગમવતં સતપદં સરુસિરત-્
તરઙ્ગિનકુર બ તલ પટજટં શમનડ ભસહુરં ભવહરમ્ ।
શવં દશિદગ તરિવજૃ ભતકરં કરલસ ગ શશું પશપુ ત
હરં શ શધન જયપતઙ્ગનયનં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૬॥
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પત જ લનવકમ્ અથવા પત જ લતા ડવ તાતે્રમ્

અનઙ્ગપિરપ થનમજં ક્ષ તધુર ધરમલઙૃ્કતભજુઙ્ગમપ ત
વલ તમનલં દધતમ તકિરપું સતત મ દ્રસરુવ દતપદમ્ ।
શવં કરિટચમર્વસનં જલિધજન્મગરલં કબલય તમ ખલં
દૃઢં પ્રણયક દમભયઙ્કરપદં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૭॥
અજં ક્ષ તરથં ભજુઙ્ગપુઙ્ગવગુણં કનકશ ◌ૃઙ્ગધનષું કરલસત્
કુરઙ્ગ થુટઙ્ગપરશું ચરકુઙુ્કમ ચ ડમ કં ચ દધતમ્ ।
મુકુ દિવ શખં પ્રણત દફલદં િનગમતુઙ્ગતુરગં િન પમં
સગુ ધતમિહ સપિદ સહૃંતપુરં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૮॥
અખ ડિવધુમ ડલમખંુ ડમ મ ડતકરં કનકમ ડપગ્ હં
વદ ડતલમુ ડશ શકુ ડ લતમ ડનપરં જલખ ડજિટલમ્ ।
ક ડુસતુચ ડકરદ ડધરમુ ડનપદં ભજુગકુ ડલધરં
શખ ડશ શખ ડમ ણમ ડનપરં પર ચદ બરનટં હૃિદ ભજે ॥ ૯॥
ચદ બરનટ તવ મદં પઠ ત યઃ સતતમ તકિરપુ પ્રયતમં
પરં સકુરશ દલસદથર્બહુ ચત્ર ચરં ર સકહૃદ્યમમલમ્ ।
સ ર જય ત શભંુમમલં જગ ત સત્યનયનં નટપ ત ચલતરં
પ્રપ ચય ત િનત્યિવભવં જય ત પ ચિવ શખં વ્રજ ત શઙ્કરપદમ્ ॥ ૧૦॥
ઇ ત પત જ લનવકં અથવા પત જ લતા ડવ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ॥

Proofread by PSA Easwaran

Patanjali Navakam or Tandavastotram

pdf was typeset on December 26, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

